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ABSTRAK 

Penelitian tindakan sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru di SD Negeri 008 Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota 

Dumai yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan keguruan melalui supervisi 

akademik kepala sekolah.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian 

tindakan sekolah yang dilakukan terhadap terhadap 5 orang guru yang terdiri 

dari guru kelas IV, V, VI, guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, dan guru 

bidang Studi Penjaskesdi SD Negeri 008 Bumi Ayu. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam dua siklus.Melihat data perolehan hasil penelitian dalam kegiatan 

penelitian tindakan sekolah ini, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 

yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap 5 orang guru yang tidak memiliki 

latar belakang pendidikan keguruan tersebut, berhasil meningkatkan kompetensi 

pedagogik mereka dalam menyusun Perencanaan Pembelajaran. Peningkatan 

yang cukup signifikan juga dapat dilihat pada komponen perencanaan evaluasi 

pembelajaran. Dari yang semula hanya 40% pada awal kegiatan, menjadi 60% 

pada akhir siklus 1 dan berhasil mencapai 70% pada akhir siklus 2. 

 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini, terjadi peningkatan kesadaran dari pemerintah untuk terus 

mengembangkan dunia pendidikan melalui berbagai cara. Indikasi dari seriusnya 

pemerintah tersebut terlihat melalui program subsidi-subsidi dana pendidikan, 

berbagai pelatihan bahkan bergulirnya ide tentang program sertifikasi untuk para 

guru merupakan bentuk kepedulian pemangku kebijakan negeri ini demi 

terwujudnya perkembangan didunia penididkan, serta meningkatnya kompetensi 

profesionalisasi dan kesesuaian kesejahteraan bagi para guru. 

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak 

pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan 

dilaksanakan. Reformasi pendidikan adalah restrukturisasi pendidikan, yakni 

memperbaiki pola hubungan sekolah dengan lingkungannya dan dengan 
pemerintah, pola pengembangan perencanaan, serta pola pengembangan 

manajerialnya, pemberdayaan gurudan restrukturisasi model–model pembelajaran. 

Reformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan perubahan dalam sektor 

kurikulum, baik struktur maupun prosedur penulisannya. Pembaharuan kurikulum 
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akan lebih bermakna bila diikuti oleh perubahan praktik pembelajaran di dalam 

maupun di luar kelas. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum 

tersebut. Tidak jarang kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan guru dalam memahami 

tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Hal itu berarti bahwa guru sebagai 

pelaksana kegiatan pembelajaran menjadi kunci atas keterlaksanaan kurikulum di 

sekolah. 

Dalam Depdiknas, 2008 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ KTSP), 

guru diberi kebebasan untuk mengubah, memodifikasi bahkan membuat sendiri 

silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya dan menjabarkannya 

menjadi persiapan mengajar yang siap dijadikan pedoman pembentukan 

kompetensi peserta didik. 

Upaya perwujudan pengembangan silabus menjadi perencanaan, 

pembelajaran yang implementatif memerlukan kemampuan yang komprehensif. 

Kemampuan itulah yang dapat mengantarkan guru menjadi tenaga yang 

profesional. Guru yang profesional harus memiliki lima kompetensi yang salah 

satunya adalah kompetensi penyusunan rencana pembelajaran. Namun dalam 

kenyataan masih banyak guru yang belum mampu menyusun rencana 

pembelajaran sehingga hal ini secara otomatis berimbas pada kualitas out put yang 

dihasilkan dalam proses pembelajaran. 

 

Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

kompetensi pedagogik guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan 

keguruan dalam menyusun rencana pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 

superivisi akademik?” 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan utama dari penelitian 

tindakan sekolah ini adalah untuk membantu meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru – guru di SD Negeri 008 Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, 

yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan, dalam menyusun rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi masing-masing pelajaran 

agar dapat menjadi acuan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik 

mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

kalangan antara lain: 

1. Bagi kepala sekolah, dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam melakukan 

pembinaan kepada para gur umelalui supervisi akademik. 
2. Bagi para guru dapat memberikan manfaat yang besar dalam membantu 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan 

pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan 

berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Kompetensi dan Profesionalisme Guru 

Majid, (2008) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi yang diperlukan oleh 

seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun 

pengalaman. 

Muhibbin Syah (2012) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah 

kemampuan atau kecakapan. Erni, S (2009) mengemukakan kompentensi berarti 

suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang 

kualitatif maupun yang kuantitatif. 

Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan 

dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan 

situasi tertentu. Selanjutnya Spencer & Spencer menjelaskan, kompetensi 

dikatakan underlying characteristic karena karakteristik merupakan bagian yang 

mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksi 

berbagai situasi dan jenis pekerjaan. Dikatakan causally related, karena 

kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Dikatakan 

criterion-referenced, karena kompetensi itu benar-benar memprediksi siapa-siapa 

saja yang kinerjanya baik atau buruk, berdasarkan kriteria atau standar tertentu. 

Mulyasa (2008) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen 

penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu melaksankan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat 

intelegen harus ditunjukan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan 

bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan 

baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Depdiknas 

(2008) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai–nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak.Menurut Muhibbin Syah (2012), “kompetensi” adalah kemampuan, 

kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. 

Selanjutnya masih menurut Muhibbin Syah (2012), dikemukakan bahwa 

kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

ditegaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional. Di dalam permendiknas tersebut dirinci kompetensi inti 

guru dan kompetensi guru dalam mata pelajaran. 

Dalam kompetensi pedagogik, disebutkan beberapa kompetensi inti yang 

harus dikuasai oleh seorang guru mata pelajaran, diantaranya sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu 

2. Memahami prinsip – prinsip pengembangan kurikulum 

3. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu 
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4. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

5. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman 

belajar dan tujuan pembelajaran 

6. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik peserta didik. 

7. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian 

8. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

9. Memahami prinsip – prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik 

10. Mengembangkan komponen – komponen rancangan pembelajaran 

11. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

 

Pembinaan Guru melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Salah satu program yang dapat diselenggarakan dalam rangka 

pemberdayaan guru adalah supervisi akademik (supervisi akademik).Supervisi 

akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan 

akademik. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan akademik. 

Salah satu tugas Kepala Sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik. 

Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan 

konseptual, interpersonal dan teknikal (Glickman, at al; 2007).Oleh sebab itu, 

setiap Kepala Sekolah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik 

yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip,dan dimensi-dimensi 

substansi supervisi akademik. 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk  mencapai 

tujuan pembelajaran (Angriani; 2010). Supervisi akademik tidak terlepas dari 

penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. 

Supervisi akademik sama sekali bukan penilaian unjuk kerja guru. Apalagi 

bila tujuan utama penilaiannya semata-mata hanya dalam arti sempit, yaitu 

mengkalkulasi kualitas keberadaan guru dalam memenuhi kepentingan akreditasi 

guru belaka. 

Hal ini sangat berbeda dengan konsep supervisi akademik. Secara 

konseptual, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian 

tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian,  esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru 

dalam mengelola proses pembelajaran,melainkan membantu guru 

mengembangkan kemampuan profesionalismenya. 
Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian 

unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran. Apabila di atas dikatakan,bahwa 

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai 
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unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu 

kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya. Penilaian kinerja guru dalam 

mengelola proses pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi mutu 

kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, merupakan bagian integral dari 

serangkaian kegiatan supervisi akademik. Agar supervisi akademik dapat 

membantu guru mengembangkan kemampuannya, maka untuk pelaksanaannya 

terlebih dahulu perlu diadakan penilaian kemampuan guru, sehingga bisa 

ditetapkan aspek yang perlu dikembangkan dan cara mengembangkannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan 

dan evaluasi dan refleksi, dan dilakukan minimal dalam dua siklus. Penelitian 

dilakukan di SD Negeri 008 Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 

sejak bulan Oktober sampai bulan November 2017. Langkah-langkah PTS yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 5 orang guru yang terdiri dari guru kelas 

IV, V, VI, guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, dan guru bidang Studi 

Penjaskes.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian lembar 

observasi selama proses tindakan penelitian oleh supervisor sehingga akan 

diperoleh data kualitatif  sebagai hasil penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah  lembar observasi yang 

digunakan oleh supervisor  untuk mencatat perkembangan kemampuan masing 

masing guru yang dibinanya selama proses penelitian (siklus 1 dan siklus 2). 

Teknik analisis data dilakukan terhadap hasil RPP guru sebagai data awal 

kemampuan guru dan hasil observasi yang dilakukan selama proses pembinaan 

akan dianalisis secara deskriptif untuk mengukur keberhasilan proses pembinaan 

sesuai dengan tujuan penelitian tindakan sekolah ini. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Penelitian tindakan yang dilakukan di SD Negeri 008 Bumi Ayu 

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai ini dilakukan oleh kepala sekolah melalui 

tehnik supervisi akademik secara berkelompok sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan/kompetensi pedagogikguru dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran di kelas. Penelitian dilakukan terhadap 5 orang guru yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan keguruan sehingga dianggap kurang kompeten 

dalam mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Namun demikian 

permasalahan dalam penelitian tindakan ini difokuskan pada peningkatan 

kompetensi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan asumsi 

apabila guru sudah mampu menyusun RPP dengan baik, maka setidaknya dia 

sudah memiliki pedoman untuk melakukan langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran di kelas sesuai dengan mata pelajaran  masing-masing. 

Kegiatan yang dilakukan dalam 2 siklus ini, dilakukan sejak bulan oktober 

sampai bulan November dengan menitikberatkan pada unsur-unsur dan langkah-
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langkah penyusunan RPP sebagaimana yang terlihat pada kegiatan tindakan 

penelitian yang telah diuraikan pada BAB III. 

Dari dari awal yang diperoleh pada kegiatan penelitian, terlihat bahwa 60% 

guru masih memiliki kesulitan dalam merumuskan indikator tujuan pembelajaran 

yang efektif sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar masing-

masing mata pelajaran. Selain itu guru juga masih menemukan kesulitan dalam 

memilih Strategi dan metode  pembelajaran, serta menentukan teknik dan metode 

penilaian yang bisa mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Sementara untuk 

penentuan bahan belajar/ materi pembelajaran sudah dikuasai hingga 65 % dan 

media yang direncanakan sudah 60 % sesuai. Namun dalam penentuan kegiatan 

pembelajaran belum terinci langkah-langkah dan alokasi waktu yang dibutuhkan. 

Di bawah ini dapat kita lihat pada grafik kemampuan guru pada awal kegiatan : 

Gambar 1. Kemampuan Guru dalam Penyusunan RPP 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan pada data tersebut, maka dilakukan tindakan pada siklus 1 

dengan titik berat pada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dengan cara 

memberikan penjelasan contoh-contoh yang relevan. Pada akhir kegiatan siklus 1 

diperoleh peningkatan kemampuan guru sebagai berikut: Pada perumusan 

indikator tujuan pembelajaran sudah ada peningkatan hingga mencapai 60%, 

Penentuan Bahan/materi pelajaran tetap pada 70%. Kemampuan menentukan 

Strategi/metode Pembelajaran yang relevan meningkat menjadi 60 %,  

Perencanaan penggunaan media pembelajaran pada level 60 % tetapi ada 

peningkatan pada variasi media yang digunakan, dan dalam penentuan rencana 

evaluasi pembelajaran juga mengalami peningkatan hingga 60% dan sudah terlihat 

gambaran bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan. 
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Berikut ini grafik peningkatan hasil setelah siklus 1: 

Gambar 2. Kemampuan Perencanaan Pembelajaran Setelah Siklus 1 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Melihat hasil yang diperoleh pada refleksi kegiatan siklus 1, maka 

dilakukan tindakan penelitian pada siklus 2 dengan menggunakan hasil tindakan 

siklus 1 sebagai bahan masukan dalam perencanaan kegiatan siklus ini dengan 

tujuan untuk lebih meningkatkan dan menguatkan kemampuan guru dalam  

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) hingga bisa mencapai hasil 

minimal 70 %. 

Pada akhir kegiatan siklus diperoleh hasil yang cukup menggembirakan 

yang memberikan indikasi tercapainya tujuan penelitian tindakan ini. Hasil yang 

diperoleh dapat kita lihat sebagai berikut: Perumusan tujuan pembelajaran hasil 

rata-rata menunjukkan angka 70%. Pada penentuan bahan ajar diperoleh hasil 

80%,Penentuan strategi/metode pembelajaran ia dan alat mencapai 75% dengan 

variasi yang semakin beragam. Pada penentuan media dan alat pembelajaran ada 

peningkatan hingga 80%, dan Perencanaan kegiatan evaluasi bisa mencapai 70% 

dan sudah mencantumkan, bentuk, jenis dan bahkan soal yang digunakan beserta 

kunci jawaban atau pedoman penilaiannya, serta mencantumkan alokasi waktu 

yang dibutuhkan. 

Grafik kemampuan guru setelah siklus 2: 

Gambar 3. Kemampuan Guru Setelah Siklus 2 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Pembahasan 

Dari data yang dikumpulkan sebelum dan selama proses penelitian 

tindakan, kita dapat melihat adanya peningkatan kemampuan guru pada masing-

masing komponen perencanaan pembelajaran, sebagai berikut: 

Pada komponen Perumusan indikator tujuan pembelajaran, terlihat 

peningkatan dari 40 % pada kemampuan awal, menjadi 60% pada siklus 1 dan 

meningkat menjadi 70% pada akhir kegiatan, seperti yang tampak pada grafik 

berikut: 

Gambar 4. Peningkatan Kemampuan dalam Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Pada Komponen Penentuan bahan dan materi pembelajaran, terdapat 

peningkatan kemampuan dari 65% menjadi 70% setelah siklus 1 dan lebih 

menguat menjadi 80% setelah siklus 2, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada 

grafik berikut: 

Gambar 5. Peningkatan Kemampuan dalam Penentuan Bahan 

dan Materi Pembelajaran 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dalam Komponen Pemilihan Strategi dan metoda pembelajaran, yang 

didalamnya memuat langkah-langkah pembelajaran dan penentuan alokasi waktu 

yang digunakan,terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari yang semula 

hanya 40% menjadi 60% pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 75% setelah 

siklus 2. Gambarannya dapat kita lihat pada grafik berikut ini: 
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Gambar 6. Peningkatan kemampuan dalam Penentuan Strategi 

dan Metode Pembelajaran 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Meskipun tidak terlihat adanya peningkatan yang cukup tajam, dalam 

komponen pemilihan Media dan alat pembelajaran juga terdapat adanya 

peningkatan dari 60% pada awal kegiatan dan setelah siklus 1, menjadi 80% 

setelah siklus 2. 

Gambar 7. Peningkatan Kemampuan dalam Pemilihan Media dan Alat 

Pembelajaran 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Peningkatan yang cukup signifikan juga dapat kita lihat pada komponen 

perencanaan evaluasi pembelajaran. Dari yang semula hanya 40% pada awal 

kegiatan, menjadi 60% pada akhir siklus 1 dan berhasil mencapai 70% pada akhir 

siklus 2. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambarannya dalam grafik 

berikut ini: 

Gambar 8. Peningkatan kemampuan dalam Perencanaan Evaluasi 

Pembelajaran 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Melihat data perolehan hasil penelitian dalam kegiatan penelitian tindakan 

sekolah ini, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh 

kepala sekolah terhadap 5 orang guru yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan keguruan tersebut, berhasil meningkatkan kompetensi pedagogik 

mereka dalam menyusun Perencanaan Pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya kerja sama yang baik antara kepala sekolah sebagai supervisor dengan para 

guru tersebut, yang didukung oleh adanya motivasi dan bimbingan dari kepala 

sekolah sehingga para guru memiliki antusiasme yang besar untuk dapat 

meningkatkan kemampuan mereka masing-masing dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang efektif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari Proses Penelitian Tindakan Sekolah yang di lakukan di SD Negeri 008 

Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang berjudul Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik Guru non Akademik dalan Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran melalui Supervisi Akademik Kepala sekolah dapat 

disimpulkan bahwa Pada komponen Perumusan indikator tujuan pembelajaran, 

terlihat peningkatan dari 40 % pada kemampuan awal, menjadi 60% pada siklus 1 

dan meningkat menjadi 70% pada akhir kegiatan. 

Pada Komponen Penentuan bahan dan materi pembelajaran, terdapat 

peningkatan kemampuan dari 65% menjadi 70% setelah siklus 1 dan lebih 

menguat menjadi 80%. 

Dalam Komponen Pemilihan Strategi dan metoda pembelajaran, yang 

didalamnya memuat langkah-langkah pembelajaran dan penentuan alokasi waktu 

yang digunakan,terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari yang semula 

hanya 40% menjadi 60% pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 75% setelah 

siklus 2. 

Meskipun tidak terlihat adanya peningkatan yang cukup tajam, dalam 

komponen pemilihan Media dan alat pembelajaran juga terdapat adanya 

peningkatan dari 60% pada awal kegiatan dan setelah siklus 1, menjadi 80% 

setelah siklus 2. 

Peningkatan yang cukup signifikan juga dapat kita lihat pada komponen 

perencanaan evaluasi pembelajaran. Dari yang semula hanya 40% pada awal 

kegiatan, menjadi 60% pada akhir siklus 1 dan berhasil mencapai 70% pada akhir 

siklus 2. 

 

Saran 

1. Kegiatan supervisi akademik sangat baik dilakukan untuk membina guru 

meningkatkan kompetensinya. Sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan secara 

terencana dan berkesinambungan. 

2. Sebaiknya pembinaan ini dilanjutkan dengan supervisi akademik dalam 
pelaksanaan pembelajaran untuk mengukur kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusunnya. 
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3. Sebaiknya  supervisi juga dilakukan terhadap semua guru secara bergilir dan 

menyangkut seluruh aspek kemampuan/ kompetensi guru seperti yang 

disyaratkan dalam permendiknas no 16 tahun 2007. 
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